גרסה 10.07.2017

נספח 'S2

תצהיר הצוות ההנדסי הקבוע – תנאי סף 1ד'.
מהנדס 1
אני ______________________________ ,ת"ז __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני בעל השכלה אקדמאית כדלקמן –
 .1.1התואר ( BSc, MA, MBAוכיו"ב):
 .1.1התחום:
 .1.1המוסד:
 .1הנני בעל השכלה וניסיון כדלקמן –
הכשרה/השכלה מהנדס אזרחי ,בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות במהלך השנים 1007-1016
בניהול פרוייקטים הנדסיים מתחום ההנדסה האזרחית
המצהיר יוכל להתבסס אך ורק על פרוייקטים אשר הסתיימו בחשבון סופי (או בחשבון חלקי
בשיעור  90%לפחות) בשנים  .2007-2016יש לצרף אסמכתאות להיקף הפרוייקט ,סוג הפרוייקט

וניהולו (מכתב מהמזמין או מסמך אחר מתאים) .יעדים רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות.
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח /
אחר (לציין

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח
כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון

הגדרת תפקיד)

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :
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 .1הנני מועסק כעובד אצל המציע ברציפות מאז שנת _______________.
 .4תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלוונטיים למכרז זה:
מקום עבודה

שנות עבודה

תפקיד

איש קשר

 .5הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
מר/גב'
_________________________
שברחוב
במשרדי
___________),
________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל
וחתם/וחתמה עליו בפני.

חותמת

עו"ד
מ.ר___________ .

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :
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מהנדס 2
אני ______________________________ ,ת"ז __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני בעל השכלה אקדמאית כדלקמן –
 .1.1התואר ( BSc, MA, MBAוכיו"ב):
 .1.1התחום:
 .1.1המוסד:
 .1הנני בעל השכלה וניסיון כדלקמן –
הכשרה/השכלה מהנדס אזרחי ,בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות במהלך השנים 1007-1016
בניהול פרוייקטים הנדסיים מתחום ההנדסה האזרחית
המצהיר יוכל להתבסס אך ורק על פרוייקטים אשר הסתיימו בחשבון סופי (או בחשבון חלקי
בשיעור  90%לפחות) בשנים  .2007-2016יש לצרף אסמכתאות להיקף הפרוייקט ,סוג הפרוייקט

וניהולו (מכתב מהמזמין או מסמך אחר מתאים) .יעדים רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות.
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח /
אחר (לציין

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח
כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון

הגדרת תפקיד)

 .1הנני מועסק כעובד אצל המציע ברציפות מאז שנת _______________.
 .4תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלוונטיים למכרז זה:

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :
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מקום עבודה

שנות עבודה

תפקיד

איש קשר

 .5הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
מר/גב'
_________________________
שברחוב
במשרדי
___________),
________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל
וחתם/וחתמה עליו בפני.

חותמת

עו"ד
מ.ר___________ .

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :
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מהנדס 3
אני ______________________________ ,ת"ז __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עליי
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת
כדלקמן:
 .1הנני בעל השכלה אקדמאית כדלקמן –
 .1.1התואר ( BSc, MA, MBAוכיו"ב):
 .1.1התחום:
 .1.1המוסד:
 .1הנני בעל השכלה וניסיון כדלקמן –
הכשרה/השכלה מהנדס אזרחי ,בעל ניסיון מוכח של  7שנים לפחות במהלך השנים 1007-1016
בניהול פרוייקטים הנדסיים מתחום ההנדסה האזרחית
המצהיר יוכל להתבסס אך ורק על פרוייקטים אשר הסתיימו בחשבון סופי (או בחשבון חלקי
בשיעור  90%לפחות) בשנים  .2007-2016יש לצרף אסמכתאות להיקף הפרוייקט ,סוג הפרוייקט

וניהולו (מכתב מהמזמין או מסמך אחר מתאים) .יעדים רשאית לדרוש אסמכתאות נוספות.
שם
הפרוייקט

מהות
תפקידי
שנת
בפרוייקט :העבודה
תחילה
מנהל
ושנת
פרוייקט /
סיום
הפרוייקט מפקח /
אחר (לציין

היקף
תקציבי
(באלפי
ש"ח
כולל
מע"מ)

הגורם
המזמין

איש
קשר

מספר
טלפון

הגדרת תפקיד)

 .1הנני מועסק כעובד אצל המציע ברציפות מאז שנת _______________.
 .4תפקידים קודמים שמילאתי בתפקידים הרלוונטיים למכרז זה:

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :
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מקום עבודה

שנות עבודה

תפקיד

איש קשר

 .5הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר.
מר/גב'
_________________________
שברחוב
במשרדי
___________),
________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל
וחתם/וחתמה עליו בפני.

חותמת

עו"ד
מ.ר___________ .

חתימת המציע ___________ :
רחוב בן צבי  4באר שבע מיקוד  ,84893טל' ,08-6230503 :פקס' 08-6270934 :דוא"לyeadim@br7.org.il :

